
Nr. 6 • 2010 Mars

Distriktenes energiforening Defo
Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo
www.defo.no

Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no

Redaktør: Bjarne Langseth 
Telefon: 91 30 03 12 
Epost: redaktor@defo.no

Dette er Defos begrunnelse for å hevde 
at Konkurransetilsynet ikke må fjerne 
den landsomfattende lista når de nå i 
nær framtid skal gjøre endringer på sin 
prisliste. En liste som er den viktigste 
informasjonen for om lag 80 prosent  
av kundene. 

Presser Prisene
Med en landsomfattende liste vil noen 
leverandører leverer til alle uansett hvor 
de bor i Norge til den samme prisen. 
Slik situasjonen er i dag med ulike 
priser i fem ulike områder, så vil disse 
selskapene tjene penger i enkelte om-
råder og tape penger der prisen er høy. 

Når man er landsdekkende og synlig- 
gjør dette gjennom Konkurransetilsynets  
liste er noen selskaper villig til å tape 
penger i enkelte områder i en periode, 
dersom man ser for seg at totalregne-
stykket over året går i pluss. Grunnen  
til dette er at de velger å være lands-
dekkende gjennom å stå på listen for 
på den måten og over tid, få tillit fra 
kundene. De presser prisene, får flere 
kunder og kan tillate seg lavere marginer. 

Vurderer endringer
Konkurransetilsynet vurderer nå en 
endring slik at den landsdekkende 
listen fjernes, men gir kundene valg 
med utgangspunkt i den kommunen de 
bor i. Så vil det være ulike lister for ulike 
vilkår: Forskudd/Akonto/Etterskudd, 
avtalegiro/E-faktura/Papirfaktura,  
E-post-/telefonkommunikasjon. Det vil 
også en sjekkliste med råd før kunden 
gjør sine valg, skille mellom konsesjons- 
og produktnavn og leverandører med 
én innlogging til alle produkter. 
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Kommunikasjonsnett for Defo

en konkurransefremmende liste HUSK 
PÅMELDING  
TIL ÅRETS  
HØYDEPUNKT!

Husk påmelding til Defos 
årsmøte med fagdag 
15.–17. juni på Stokmarknes 
med høyt faglig og sosialt nivå. 
Gå inn på www.defo.no for påmelding, 
eller ta direkte kontakt med Linn Magnussen 
i Berg Hansen Gruppeopplevelser:  
Tlf. 76 11 00 05 / 95 75 95 01  
Mail: linn.magnussen@berg-hansen.no

Foto: BJARNE LANGSEtH

Fellesmøte  
om omsetning
Defos omsetningsutvalg hadde tatt  
initiativet til et fellesmøte med  
Konkurransetilsynet, NVE, Forbruker- 
ombudet og Forbrukerrådet i Oslo den  
17. mars. Energi Norge var også repre-
sentert. Etter at utvalgets leder Erik S. 
Winther hadde holdt en innledning, fikk  
de andre etatene fortelle om sine ansvars-
områder, muligheter og ønsker. 
Foredragene kan du lese på www.defo.no 

Dersom Konkurransetilsynet fjerner den landsomfattende lista vil 
det føre til færre tilbydere i de dyre områdene og man fjerner en 
referansepris som i dag er konkurransefremmende. 

Annen Pris
Defo har forståelse for at det kan virke 
kundevennlig at man kan se etter 
strømleverandører der man bor og 
sjekke deres prissetting i eget område. 
Men Defo hevder at ved å fjerne den 
landsdekkende lista, så vil selskapene 
som ellers ville ha stått der trekke seg 
ut av de områdene hvor de ikke tjener 
penger med den prisen de har fra før. 
Alternativt vil de legge seg på en annen 
pris tett opp til de andre i området, og 
på den måten ikke bidra på samme 
måte til at prisen presses nedover slik 
de ellers ville ha gjort. 

de stores ærend
– Det virker som om Konkurranse-
tilsynet nå løper de store selskapenes 
ærend, sier leder av Defos omsetnings-
utvalg Erik S. Winther i en kommentar 
til NettOpp. Han viser til at det er disse 
som i svært liten grad har vært synlig 
og deltatt i konkurransen på den lands-
dekkende listen. 

– Nå kan de fortsatt gjemme seg  
bort og unngå konkurranse. Det er 
dette Konkurransetilsynet nå legger  
opp til. Det må være lov til å spørre 
hvorfor, sier Erik S. Winther. 



Det er helt kriminelt, mener NVE, at det er så få 
brudd på bestemmelsene om nøytral behandling. 
Derfor må slike mangler bøtelegges strengt. 
Mange fristes til å tilfredsstille NVE her. 

NettOpp er ikke nøytral i denne forbindelsen, da 
vi også selv har gjort oss skyldig i trykkleif. 

Agder Energi Nett AS har fått et overtredelsesgebyr fra NVE på 500 000 kroner «for manglende 
brudd på bestemmelser om nøytral behandling…» (vår uthevelse), i henhold til Årsrapport for 
tilsyn 2009 som er utgitt av NVE nylig. 
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Kunder som betaler forskudd til sin 
strømleverandør har ingen sikkerhet  
for pengene sine og den reelle prisen  
er heller ikke synlig. Derfor bør for-
skuddsbetaling primært ikke god-
tas på Konkurransetilsynets liste. 

Forskudd uten 
sikkerhet
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– Det er altfor enkelt i dag å stifte et 
kraftselskap, holde en lav pris med 
forskuddsbetaling, for så å overføre 
penger til andre selskaper og holde på 
så lenge det går. Det må stilles krav slik 
at kundene ikke lures.

Dette framholdt leder av Defos  
omsetningsutvalg, Erik S. Winther under  
møtet med NVE, Konkurransetilsynet, 
Forbrukerombudet og Forbruker- 
rådet nylig. På dette punktet var alle 
enige og de foreslåtte endringene fra 
Konkurransetilsynet ser ut til å ta høyde 
for dette.

strengere regulering
Dersom forskuddsbetaling ikke  
kan stoppes, mener Winther at det i 
hvert fall bør være en tidsbegrenset  
mulighet – for eksempel 1–2 måneder. 
Ved fortsatt forskuddsbetaling må 
konkurransetilsynet utforme en egen 
liste over selskap og produkter slik at 
alle kunder er kjent med hva de kjøper 
og på hvilke vilkår. 

– Beregningsmetodikk for forskudd 
må gis en standard slik at betydelig 
overprising forhindres. Det må framgå 
av produktbeskrivelsen på Konkur-
ransetilsynets liste hvor mye som 
kreves inn i forskudd og for hvor lenge, 
sa Winther på møtet.

Forskuddskonto
Han mente også at renteberegning etter 
standarder må tillegges forskuddsprisen, 
og at det må fastsettes vilkår om opp-
rettelse av konto for deponering av 
kundeinnskudd for sikring av kundenes 
forskudd ved opphør av selskapet. 

– Og følges ikke regelverket, så må 
selskap og produkter fjernes fra lista, 
framholdt Erik S. Winther, som er adm. 
direktør i Gudbrandsdal Energi. 

Defo inn i styringsgruppe
Jan-Erik Brattbakk, som er leder av 
Defos beredskapsutvalg, har takket  
ja til å delta i en styringsgruppe for  
beredskapsarbeid i NVE. 

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen sa i Stortinget at han vil skape 
balanse mellom de motsetningene som har oppstått mellom bransjen og EL&IT-
forbundet slik at kompetanseforskriften skal være til det best for begge parter. 

– Kompetanse-
forskriften er 
ikke ment å 
skulle stikke 
kjepper i hjulene 
for en effektiv  
og hensikts- 
messig organi-
sering av nett-

selskapene. Uansett hvordan forskriften 
blir utformet, vil det fremdeles bli åpnet 
for utstrakt adgang til kjøp av tjenester 
fra tredjepart. Departementet har nå 
gått grundig gjennom alle hørings-
uttalelsene, og tar sikte på at forskriften 
skal bli vedtatt i løpet av våren, sa 
statsråden i Stortinget som svar på en 
interpellasjon fra stortingsrepresentant 
Henning Skumsvoll (FrP). 

distriktsFiendtlig
En samlet bransje med Defo, KS Bedrift 
og Energi Norge har gjort det klart 
for OED at de er imot NVEs forslag til 
forskrift om krav til kompetanse hos 
konsesjonær etter energiloven. I utgave 
nr. 2 i januar i år karakteriserte NettOpp 
forslaget som «en distriktsfiendtlig for-
skrift». EL&IT-forbundet støtter forslaget 
og har ideelt sett ønsket at den gikk 
mye lenger. 

Stortingsrepresentant Henning 
Skumsvoll viste i sin interpellasjon til 
den store motstanden fra bransjen. Han 
spurte om statsråden vil sikre at saken 
fremmes for Stortinget, og om han ville 
vektlegge behovet for fleksibilitet hos 
de enkelte nettselskapene slik at lokale 
variasjoner kan hensyntas.

Vil balansere motsetningene
AVgjørende hensyn
– Hensynene til forsyningssikkerhet, 
beredskap og samfunnsøkonomisk 
effektivitet vil være avgjørende for hva 
forskriften skal inneholde. Jeg skal 
sørge for at forskriften ivaretar disse 
hensynene godt, samtidig som den 
sørger for at konsesjonærene skal være 
de reelle og oppegående driverne av 
anleggene, svarte Terje Riis-Johansen. 

Han gjorde det også klart at det 
ikke er grunnlag for å legge denne 
saken fram for Stortinget, og viste i den 
anledning til de fullmakter Stortinget har 
gitt departementet til å utforme forskrifter 
etter energiloven.

NVE VIL HA FLERE BRuDD PÅ SINE BESTEMMELSER


